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Inscrições para o ARWC Portugal 09 já estão abertas. Aproveitem
os descontos.

As inscrições para o AR World Championship
tiveram início no final do mês de outubro e a
organização já teve a confirmação de equipes de
Portugal, Dinamarca, Africa do Sul, Holanda,
Croácia e Bélgica.

A grande final mundial será sediada pela Estoril
Portugal XPD Race, que neste ano teve um
percurso de 700 quilômetros ao redor de Lisboa e
duração de 5 dias. A vitória ficou com a equipe
francesa Outdoor Experiences, com os poloneses da Suunto Navigator em segundo
lugar e a Team Finland, em terceiro.

Inscrição: (4 atletas + repórter da equipe*)
Pacote Completo (inclui a inscrição dos 4 atletas e do repórter da equipa em todos os
eventos do programa do ARWC 2009):
Inscrição na prova (2600,00€) 
+ Pacote de alojamento opcional (max. 300,00€)
* O repórter da equipe não é obrigatório, mas é recomendado e apreciado pela
organização.

Inscrição com desconto (até 31 de Dezembro de 2008):
• 10% de desconto: valor da inscrição = 2340,00€

Importante: serão sorteados 5 pacotes de alojamento no valor total de 1500,00€ entre
as primeiras 25 equipas inscritas.

Bônus para as equipes inscritas no ARWS Estoril Portugal XPD 2007 e 2008 ou no
ARWC Brazil 2008
• 5% de desconto: valor da inscrição = 2470,00€ (Este bônus pode ser acumulado
com o desconto anterior, sendo nesse caso o valor de inscrição por equipe de
2210,00€)

Pacotes
- Inscrição na Prova: Inclui transfers (chegada e partida), assistência durante a prova,
cerimônias de abertura e encerramento, seguro, participação na prova, t-shirt de final
da prova e aluguel de equipamento (Kayaks, Cordas, Trikkes, pranchas de Surf, etc.)
- Alojamento: Inclui alojamento para 4 noites (Sexta e Sábado antes da prova e Sexta
e Sábado após a prova).
Obs: As equipes podem optar por pagar o pacote de inscrição e nesse caso o
alojamento será da responsabilidade da equipe. As equipes podem ter vantagem num
protocolo com a rede de Pousadas da Juventude que dá um desconto de 20% no
preço.

Datas:
Abertura das inscrições: 28 de Outubro de 2008 a partir das 00:00
Data limite de inscrição com desconto: 31 de Dezembro de 2008 até às 24:00
Data limite da inscrição: 15 de Setembro de 2009 ou ao chegar a um máximo de 60
equipes.
Cancelamento com um retorno de 60% até 15 de Agosto de 2009.
A partir de 16 de Agosto de 2009 os cancelamentos não têm retorno.
(As equipes que ganhem wild cards nas provas do ARWS Series terão um retorno
imediato do valor pago quando se qualificarem para o ARWC Portugal 09)

Datas limite de pagamento:
- Até 15 dias após a inscrição – pagamento de 500,00€ para confirmação da inscrição;
- Até 31 de Março de 2009 - pagamento de outros 500,00€ para manter a inscrição;
- Até 31 de Julho de 2009 - pagamento do restante valor;
- Após 1 de Agosto de 2009, a equipa deverá fazer o pagamento no momento da
inscrição.

Pagamento
O pagamento deverá ser feito para a seguinte conta:
Associação Portuguesa de Corridas de Aventura (APCA)
Banco: BPI – Banco Português de Investimento
Balcão: Instituto Superior Técnico – Lisboa

IBAN: PT50 0010 0000 3409 3220 0015 1 (Transferências Internacionais)
Swift Code: BBPIPTPL

Mais informações: www.portugalxpdrace.com/estoril08/pt/arwc2009.php
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